
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЛОВУ РИБЕ У РЕКАМА, 
ЈЕЗЕРИМА И КАНАЛИМА  

ПРАВНИ ОСНОВ 

Истраживање се спроводи на основу Уредбе о утврђивању Плана званичне статистике за 
2014. годину („Службени гласник РС”, број 114/13), у складу са Законом о званичној статистици 
(„Службени гласник РС”, број 104/09).  

МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ  

Циљ и садржај истраживања  
Основни циљ овог истраживања јесте прикупљање и праћење кретања основних показатеља 

из ове области. Прикупљају се подаци о броју запослених рибочувара код корисника рибарског 
подручја и њиховим пловним средствима и опреми, o броју професионалних рибара и њиховим 
пловним средствима и опреми, o броју издатих дозвола за рекреативни риболов, о количини 
уловљене рибе (по врстама) као и о порибљавању.  

Подаци о улову рибе добијени су редовним годишњим истраживањем Годишњи извештај о 
улову рибе у рекама, језерима и каналима (ПО-62-а), на основу расположиве документације и 
стручне процене запослених корисника рибарког подручја. 

 Метод који се користи у овом истраживању је извештајни.  

Извештајне јединице  
Годишњим извештајем о улову рибе у рекама, језерима и каналима обухватају се сви 

корисници рибарских подручја, а према Закону о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда.  

Обухват истраживања 
Обухват је потпун за територију Републике Србије.  

Метод и време прикупљања података  
За прикупљање података у овом истраживању примењује се извештајни метод. Периодика 

истраживања је годишња. Корисници рибарских подручја попуњавају 2 примерка Обрасца, од којих 
један задржавају, а други достављају Републичком заводу за статистику – Одељењу за статистику 
пољопривреде и шумарства. Рок за доставу попуњених образаца је до 1. априла текуће, за 
претходну годину.   

Обавеза заштите индивидуалних података  
Обавеза заштите индивидуалних података темељи се на члану 3 Одредбе о заштити 

давалаца података и члановима 44, 45, 46, 47, 48 и 49 Одредбе о поверљивости Закона о 
званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09). Индивидуални подаци представљају 
службену тајну, користе се искључиво у статистичке сврхе и не могу се објављивати нити 
стављати на располагање корисницима. 

Списак и дефиниције основних обележја − индикатора  
 Рибарско подручје представља природну (текуће воде – потоци и реке са рукавцима и стајаће 

воде – језера, баре, мочваре) или вештачку воду (канали, акумулације, позајмишта, потопљени 
копови песка, земље, угља и др.), или њен део, који чини хидролошку, биолошку и економску целину 
за одрживо рибарствено коришћење. Установљава га министар за заштиту животне средине по 
претходно прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе, и то на 10 година.  

 Корисник рибарског подручја је привредно друштво, јавно предузеће или друго правно лице 
које испуњава услове прописане Законом.  

 Рибочувар је службено лице са лиценцом у сталном радном односу код корисника 
рибарског подручја.  

 Профелионални рибар је лице које се бави привредним риболовом и уловљену рибу ставља у 
промет.  
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 Професионални риболов је лов полно зрелих примерака риба удичарским, мрежарским и 
самоловним алатима ради стављања уловљене рибе у промет и обезбеђивања средстава за 
живот. Обавља се уз дозволу за вршење привредног риболова.  

 Риболовац је лице које се бави рекреативним риболовом.  
 Рекреативни риболов је лов полно зрелих примерака риба удичарским и помоћним 

мрежарским алатима ради задовољења потреба грађана за рекреацијом. Обавља се уз дозволу за 
вршење спортског и рекреативног риболова.  

Спортски риболов је облик рекреативног риболова  и представља такмичарски риболов 
полно зрелих примерака риба као спортску активност. Обавља се уз дозволу за вршење спортског 
и рекреативног риболова. 

Ниво репрезентативности података 
Подаци су репрезентативни за ниво Републике Србије. Подацима за територију Косова и 

Метохије се не располаже.  

Усаглашеност са међународним препорукама и стандардима  
Ово истраживање задовољава потребе усклађивања са домаћим законодавством (Закон о 

заштити и одрживом развоју рибљег фонда, „Службени гласник РС, бр. 36/2009)  и са стандардима 
и препорукама ЕУ у области улова рибе у рекама, језерима и каналима.  

ОПИС ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА  

Органи за спровођење истраживања  
Одговорни произвођач наведених података јесте Републички завод за статистику. Поред 

штампе образаца ПО-62а, Завод врши дистрибуцију, унос података и корекцију приспелих податка 
према задатим критеријумима логичке и рачунске контроле, као и обраду истих ради добијања 
крајњих резултата овог истраживања.  

Обавезност давања података 
На основу Закона о званичној статистици („Службени гласник РС“, број 104/09), обавеза 

давања података за ово истраживање темељи се на члану 26, по коме су извештајне јединице 
дужне да дају „тачне, комплетне и ажурне“ податке. Казнене одредбе за одбијање давања или 
давање непотпуних и нетачних података темељи се на члану 52 истог закона. 

Роковник основних фаза истраживања  
Извештајна јединица је дужна да достави податке Републичком заводу за статистику до 1. 

априла текуће, за претходну годину. Резултати обраде у Републичком заводу за статистику треба 
да буду завршени до 1. маја текуће, за претходну годину.  

ИНСТРУМЕНТИ ИСТРАЖИВАЊА  

Образац (ПO-62a)  

Упутство за попуњавање обрасца 
Упутство за попуњавање обрасца дато је на обрасцу, испод сваке табеле.  

Списак номенклатура и класификација које се користе у истраживању 
Истраживање се спроводи у складу са Номенклатуром производа и услуга у пољопривреди, 

лову, шумарству и рибарству и постојећом КД.  

Списак публикација у којима се објављују методологија и резултати 
истраживања  

Подаци се објављују у статистичком годишњаку Републике Србије, као и на веб сајту 
Републичког завода за статистику Србије. 
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